
 
 

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU 

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tovar, ktorý chcete vrátiť je nutné zaslať k nám naspäť na adresu doporučene, bez dobierky: 

IPC-SLOVAKIA, s.r.o. 

Prevádzka Čierne 1286 

023 13 Čierne 

/zaslaný tovar na dobierku neprevezmeme/ 

Údaje zákazníka 

Číslo objednávky z nášho e-shopu:     ............................................................................. 

Číslo faktúry:                                           ............................................................................. 

Meno a priezvisko/prípadne spoločnosť/:....................................................................... 

Adresa:                                                .................................................................................. 

Telefónne číslo:                                 .................................................................................. 

E-mailová adresa:                              ................................................................................. 

Názov tovaru Kód tovaru Veľkosť ks/páry Dôvod na 
vrátenie 

Cena Poznámka 

       
       
       
       
       
       
       
       

Dôvody na vrátenie tovaru: 

1. Tovar vyzerá v skutočnosti inak ako na 

obrázku. 

2. Kvalita tovaru nezodpovedá popisu. 

3. Veľkosť tovaru mi nesedí, je malý. 

4. Veľkosť tovaru mi nesedí, je veľký. 

5. Bol mi doručený nesprávny tovar. 

6. Tovar mi prišiel poškodený. 

7. Odstupujem od kúpnej zmluvy bez udania 

dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia. 

POZOR! Vrátený tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, neprený, s pôvodnými štítkami a baleniami.  

 



 

IPC-SLOVAKIA, s.r.o, Čierne 1038, 023 13, IČO: 36400386, IČ DPH: SK2020136019, DIČ: 2020136019 
 

 

Požadujem vrátenie peňazí na nasledujúce číslo účtu v tvare IBAN: 

                             

 

V prípade, že ste tovar platili na dobierku a nemáte bankový účet, vyplňte prosím adresu na vrátenie peňažných 

prostriedkov (suma Vám bude zaslaná poštovou poukážkou): 

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................................. ....................... 

Všeobecné podmienky k vráteniu tovaru: 

1. Do tabuľky uveďte len tovar, ktorý zasielate naspäť. 

2. Na vrátenie máte 14 kalendárnych dní. 

3. Vyplnený formulár priložte k zásielke, k tovaru, ktorý posielate naspäť. 

4. Vrátená platba Vám bude zaslaná do 7-14 kalendárnych dní od prijatia vráteného tovaru na náš sklad. 

5. Výmena tovaru nie je možná, pokiaľ chcete ten istý produkt v inej veľkosti, vytvorte si prosím novú objednávku. 

6. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@chransa.sk alebo na 

telefónnom čísle 00421 907 740 777. 

 

Svojím podpisom využívam zákonnú možnosť na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy týkajúcej sa vyššie 

uvedeného tovaru, zároveň ním súhlasím s všeobecnými podmienkami internetového e-shopu chransa.sk 

pre vrátenie tovaru. 

 

Dňa           ...........................................                                 Vlastnoručný popis                ..................................... 
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